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ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DEL POBLE DE 
CORRÓ D’AMUNT 
 
Data: 24 de febrer de 2014 
Caràcter de la sessió: ordinària 
Horari: 20:10 a 21:15 hores, aproximadament 
Lloc: Seu del Consell del Poble de Corró d’Amunt 
Hi assisteixen: 
 
Rafael Bernabé Pérez, president (Grup municipal LFI) 
Ferran Gontán Ferrer, vocal (Grup municipal LFI) 
José Ramírez Alaya, vocal (Grup municipal CIU) 
Conxita Soldevila Bartolí, del Grup Teatre Boina Corró d’Amunt 
Maria Àngels Pou Aguàs, de l’Associació de Veïns de Sant Mamet 
Josep Cardús Grau, de la Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt 
Manuel Forns Emilio, com a representant dels veïns i les veïnes de Corró 
d’Amunt. 
Mònica Sánchez, secretaria 
 
Excusen la seva assistència: Lourdes Diaz Guirado, com a representant de la 
Unió Esportiva de Corró d’Amunt, Josep Mauri Pey, del Club de Petanca de 
Corró d’Amunt i Josep Maria Ramírez Ruiz, del Club Ciclista de Corró d’Amunt 
 
Intervé el Sr. Bernabé, per donar la benvinguda als assistents i per agrair-los la 
seva presència a la sessió. 
 
A l’espera que arribi el Sr. Jordi Cornadó, representant de l’empresa Abolafio 
Construccions, S.L., empresa adjudicatària de la pavimentació del camí de Can 
Cabeça, es comença a tractar el punt dos de l’ordre del dia. 
 
II. INFORMACIÓ NOU CONTRACTE MANTENIMENT DELS CAMINS 

En relació a l’adjudicació del nou contracte pel manteniment dels camins, el 
secretari, Josep Maria Amorós, explica que encara no se sap qui serà el nou 
adjudicatari del contracte de manteniment dels camins perquè s’està acabant 
de fer la valoració tècnica de les pliques,  però dilluns que ve ja es comunicarà. 
 
A la pregunta de quines són les empreses que  s’han presentat, el Sr. Josep 
Maria Amorós contesta que han estat Barnasfalt, S.A., Bigas Grup i 
Excavaciones i Transportes Segu. 
 
El Sr. Ferran intervé i explica als veïns que l’àrea de pagesia, a l’hora de 
confeccionar les noves pliques, ha tingut  en compte algunes de les propostes 
que van fer els veïns de Corró d’Amunt a la sessió plenària que va tenir lloc el 
25 de novembre de 2013. 
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Informa que la periodicitat s’ha mantingut, s’han afegit alguns trams i també 
s’ha tingut  en compte la queixa que hi havia en relació a les terres que 
quedaven acumulades  als vorals. Amb aquesta concretament se’ls obligarà  a 
emportar-se-les a un abocador  aportant el corresponent certificat. També el 
tema de les sancions diu que s’ha millorat. 
La Sra. Pou intervé i diu que també es va parlar de la pols que aixecava i de la 
toxicitat de la mateixa. 
 
El Sr. Ferran  contesta que no pot dir res més. 
 
El pressupost amb el qual comptarà, que són d’uns 110.000 € 
aproximadament, diu el Sr. Ferran Gontán no ha variat gaire respecte a  
l’anterior. 
 
El Sr. Bernabé diu que de totes maneres si hi ha camins que no estan i es 
considera que s’han de fer que s’informi l’àrea de pagesia. 
 
Per altra banda,  es demana que es pengi a la web el plec de clàusules perquè 
es pugui consultar. 
 
El Sr. Amorós pren nota. 
 
 
I. INFORMACIÓ PAVIMENTACIÓ CAMÍ CAN CABEÇA  
 
El Sr. Manel Fernández, cap de l’àrea d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de les 
Franqueses explica als assistents en què consistirà la pavimentació del camí 
de Can Cabeça. Diu que l’empresa Abolafio Construccions, S.L. ha estat la 
guanyadora de l’adjudicació,  perquè va proposar una millora per asfaltar 200 
metres més dels pressupostats. 
 
Explica als assistents els trams on la cuneta només anirà a un cantó i trams on 
anirà als dos costats per recollir les aigües  pluvials. 
 
Es pregunta si el torrent de Can Suquet quedarà igual. El Sr. Manel Fernández 
contesta que sí, que en principi està previst que l’aigua passi per damunt. Hi ha 
gent que no hi està d’acord,  creuen que els tubs que hi ha són insuficients 
perquè sempre estan obstruïts i no deixen que l’aigua circuli. 
 
 El Sr. Bernabé pregunta si hi ha possibilitat de negociar per posar uns tubs 
més grans. Es contesta que no és possible perquè l’ACA  no permet substituir 
els tubs que hi ha actualment. 
 
Entre els veïns es proposa la col·locació d’unes reixes als tubs ja existents i fer 
un manteniment adequat, per tal que no quedin obstruïts. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

PLE 24-2-14 

3

Es pren nota. 
 
El Sr. Bernabé a continuació informa que no es contempla un pas perquè la 
gent pugui anar caminant i per tant  s’haurà de caminar per l’asfalt. 
 
En aquests moments arriba el Sr. Jordi Cornadó,  representant de  l’empresa 
guanyadora de l’adjudicació, Abolafio Construccions, S.L. 
 
El Sr. Manel Fernández,  segueix explicant que està previst posar mesures 
reductores de velocitat (ressalts) iguals que els que hi ha a Marata, que es 
col·locaran diversos senyals de trànsit i que la velocitat permesa serà de 
30Km/h. En principi no està contemplat que hi vagi pas de vianants, però hi ha 
gent que creu que és necessari. 
 
El Sr. Josep Maria Amorós diu que es mirarà. 
 
Per altra banda,  un veí demana la col·locació d’un mirall en el camí de Can 
Cabeça en el revolt que hi ha a l’alçada del torrent de Can Suquet perquè hi ha 
poca visibilitat. 
EL Sr. Manel Fernández  diu que en l’escrit que ha presentat l’AVV Sant Mamet 
ja es demana i que es tindrà en compte. 
 
Es discuteix la possibilitat d’asfaltar menys amplada de calçada i senyalitzar  un 
pas pels vianants que vagin a caminar.  
 
El Sr. Amorós  diu que aquí hi ha un problema jurídic perquè l’adjudicació s’ha 
fet per la millora presentada per Abolafio. Hi ha gent que opina que només pel 
fet que s’asfalti és per estar contents i gent que creuen que hi hauria coses que 
es podrien modificar  i que la consulta es tenia d’haver fet abans de la seva 
adjudicació. 
 
Segons es diu, aquest tema ja es va portar a la plenària del Consell però el Sr. 
President, Rafael Bernabé,  contesta que tècnicament no. 
 
Per altra banda, es pregunta quin serà el gruix de l’asfaltat i quin temps de vida 
tindrà. El tècnic d’Abolafio, Jordi Cornadó,  diu que només hi anirà una capa i 
que és difícil preveure quina vida tindrà, això dependrà del trànsit de tractors o 
camions que hi hagi i de la càrrega que portin, per tant, si es fa mal bé li 
correspondrà a l’ajuntament fer el manteniment. 
 
El Sr. Bernabé pregunta si es retiraran els pilons de terra que hi ha actualment 
acumulats als vorals i si les pliques ho contemplen. 
Es pren nota i es mirarà. 
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També es pregunta si es contempla la col·locació dels dipòsits per les primeres 
pluges. El Sr. Manel Fernández diu que l’ACA tot i que és normativa no els hi 
ha demanat. 
 
La Sra. Pou diu que a l’anterior reunió es va dir que s’avisaria als veïns afectats 
abans de començar. 
El Sr. Josep Maria Amorós, secretari de la corporació,  respon que s’ha 
preparat una  carta, la qual sortirà aviat, on s’informarà als veïns de l’inici de les 
obres. Es donarà un marge d’ una setmana i mitja i després començaran. 
 
El Sr. Manel Fernández també informa els assistents que durant uns dies 
s’haurà de tallar el camí i que s’intentarà causar les menys molèsties possibles. 
 
De totes maneres, el secretari de l’ajuntament, Josep Maria Amorós,  diu que si 
els veïns necessiten, alguna mesura complementaria un cop s’hagi pavimentat 
el camí,   que la facin arribar a l’ajuntament. 
 
No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor Bernabé aixeca 
la sessió, quan són un quart de deu de la nit. 
 


